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condiţiilor sanitare de funcţionare a 
obiectivelor, atribuţii în competenţa ANSA 
şi SSSP

2. Reglementări contradictorii 
şi ambigui generatoare de 
dublări de atribuţii la 
eliberarea actelor permisive şi 
efectuarea expertizei produselor
alimentare între două instituţii 
publice: ANSA şi SSSP

2.1 Sesizare către Ministerul Sănătăţii, 
Ministerul Agriculturii şi Industriei 
Alimentare şi Guvernului în vederea 
excluderii competenţelor paralele ale 
ANSA şi SSSP la eliberarea aceloraşi acte 
permisive (autorizaţii, avize, certificate, 
notificări), pentru aceleaşi obiective sau 
categorii de produse alimentare  

1) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară 

2) Direcţiile 
responsabile de 
siguranţa alimentelor

3) Direcţia juridică

II semestru
2016

II semestru
2017

1. Nr. de sesizări 
înaintate; Iniţiative de 
revizuire a legislaţiei 
înaintată instituţiilor 
ierarhic superioare- 
Guvernului, sesizarea 
Ministerului Agriculturii, 
Ministerului Sănătăţii

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort

2.2. Asigurarea unei diferenţieri clare  între
cele două categorii de expertize efectuate 
de două instituţii publice diferite: expertiza 
sanitar-veterinară şi expertiza sanitară, 
precum şi a tarifelor încasate la prestarea 
acestui serviciu de către cele două instituţii 
diferite. Iniţiativă de  revizuire a cadrului 
normativ în vigoare, în cazul constatării 
dublărilor vădite de atribuţii

1) Direcţia 
supraveghere unităţilor 
de producere a 
alimentelor de origine 
animal

I semestru
2017

2. Iniţiativă de revizuire a
cadrului normativ 
înaintate autorităţii 
ierarhic superioare- 
Guvernului, sesizarea 
Ministerului Agriculturii, 
Ministerului Sănătăţii

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort

3. Reglementări neactualizate şi
nearmonizate în concordanţă 
cu modificările legislative, 
identificarea normelor de 
trimitere în alb

3.1 Revizuirea art. 13 din Legea 78/2004 
privind produsele alimentare prin înlocuirea
sintagmei „avizul Serviciului Sanitar 
Veterinar de Stat”, instituţie care lipseşte 
actualmente, cu instituţia sau autoritatea 
competentă să emită acel aviz pentru 
producătorul de produse alimentare

1) Direcţia juridică II semestru
2016

1. Iniţiativă de revizuire a
cadrului normativ 
înaintată autorităţii 
ierarhic superioare- 
Guvernului, sesizarea 
Ministerului Agriculturii

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort

3.2 Elaborarea şi înaintarea propunerilor de 
revizuire a sintagmei „Ministerul 
Agriculturii şi Industriei Alimentare” din 
anexa Legii 160/2011 şi din HG nr. 
778/2013 cu sintagma „Agenţia Naţională 
pentru Siguranţa Alimentelor”, în rezultatul 
modificărilor operate prin Legea 249/2013   

1) Direcţia juridică II semestru
2016

2. Iniţiativă de revizuire a
cadrului normativ 
înaintată autorităţii 
ierarhic superioare- 
Guvernului, sesizarea 
Ministerului Agriculturii

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort
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4. Atribuţii, reglementate prin 
acte normative instituţionale, 
care depăşesc competenţa 
autorităţii 

4.1 Revizuirea pct. 7 din HG nr. 51/2013 
privind „atribuţia ANSA de elaborare a 
măsurilor de sechestrare a mărfurilor”

1) Direcţia juridică I semestru
2017

1. Iniţiativă de revizuire a
cadrului normativ 
înaintată autorităţii 
ierarhic superioare- 
Guvernului, sesizarea 
Ministerului Agriculturii 

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort

4.2 Reglementarea clară a drepturilor şi 
obligaţiilor ANSA, prin revizuirea HG nr. 
51/2013, conform principiilor de 
organizare şi funcţionare a autorităţilor 
administraţiei publice centrale stipulate în 
art. 4 Legea nr. 98/2012

1) Direcţia juridică

2) toate subdiviziunile 
Aparatului Central

I semestru
2017

2. Iniţiativă de revizuire a
cadrului normativ 
înaintată autorităţii 
ierarhic superioare- 
Guvernului, sesizarea 
Ministerului Agriculturii

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort

4.3 Revizuirea atribuţiei ANSA prevăzută în
HG nr. 51/2013, de a „solicita eliberarea din
funcţie a persoanelor antrenate în activităţi 
cu produse de uz fitosanitar şi cu fertilizanţi 
ce nu au fost supuşi examenului medical şi 
nu au fost instruite în privinţa securităţii 
muncii în cadrul acestor activităţi”

1) Direcţia juridică

2) Direcţia controlul 
produselor de uz 
fitosanitar şi fertilizanţi

I semestru
2017

3. Iniţiativă de revizuire a
cadrului normativ  
înaintată autorităţii 
ierarhic superioare- 
Guvernului, sesizarea 
Ministerului Agriculturii

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort

5. Excluderea deficienţelor 
Codului contravenţional 

5.1. Iniţiativa de revizuire a prevederilor 
art. 414 Cod contravenţional „organele 
supravegherii de stat în domeniul agricol şi
sanitar-veterinar” , în contextul funcţiilor 
stabilite în baza Clasificatorului unic al 
funcţiilor publice şi racordarea lor în 
conformitate cu structura şi statele de 
personal ale Agenţiei

1) Direcţiile din 
domeniul fito-sanitar
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
3) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor 

II semestru
2016

1. Iniţiativă de revizuire a
legislaţiei înaintată 
autorităţii ierarhic 
superioare - Guvernului, 
sesizarea Ministerului 
Agriculturii

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort

 5.2  Iniţiativă de revizuire a mărimii 
sancţiunilor stabilite pentru faptele 
prevăzute în Codul contravenţional 
atribuite în competenţa ANSA, 
proporţional cu gravitatea faptelor 

1) Direcţiile din 
domeniul fito-sanitar
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
3) Direcţiile in 
domeniul siguranţei 
alimentelor

II semestru
2016

2. Iniţiativă de revizuire a
legislaţiei înaintată 
autorităţii ierarhic 
superioare- Guvernului, 
sesizarea Ministerului 
Agriculturii

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort
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5.3 Examinarea oportunităţii de revizuire a 
prevederilor Codului contravenţional şi 
înaintarea propunerilor de atribuire în 
competenţa ANSA a dreptului de emitere a 
deciziilor de sancţionare contravenţionale, 
întru evitarea tergiversării cauzelor 
contravenţionale

1) Direcţiile din 
domeniul fito-sanitar
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
3) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor

II semestru
2016

3. Iniţiativă de revizuire a
legislaţiei înaintată 
autorităţii ierarhic 
superioare- Guvernului, 
sesizarea Ministerului 
Agriculturii

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort

5.4 Iniţiativa completării Codului 
contravenţional cu fapte ce aduc atingere 
domeniului farmaciei veterinare şi ar 
întruni elementele constitutive ale 
contravenţiei

1) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
2) Direcţia 
supraveghere 
farmaceutică veterinară
şi furaje

II semestru
2016

4. Iniţiativă de revizuire a
legislaţiei înaintată 
autorităţii ierarhic 
superioare- Guvernului, 
sesizarea Ministerului 
Agriculturii

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort

6. Proceduri neuniformizate  de
control generate de cadrul 
normativ nearmonizat şi cu 
drepturi discreţionare

6.1 Revizuirea şi racordarea prevederilor 
Legii nr. 50/2013, lege ordinară, în raport 
cu prevederile Legii nr. 131/2012, lege 
organică

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
3) Direcţiile din 
domeniul fito-sanitar
4) Direcţia juridică

I semestru
2017

1. Iniţiativă de revizuire a
cadrului legal  înaintată 
autorităţii ierarhic 
superioare- Guvernului, 
sesizarea Ministerului 
Agriculturii

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort

6.2 Revizuirea prevederilor art. 30 din Legea
nr.  50/2013 şi armonizarea acestei legi cu 
prevederile Legii nr. 221/2007 şi a Legii nr. 
235/2006 la capitolul măsuri pe care le pot 
dispune inspectorii ANSA:
 „- suspendarea activităţii sau închiderea 
totală ori parţială a întreprinderii în 
cauză, pînă la înlăturarea neconformităţilor
- suspendarea sau retragerea aprobării 
întreprinderii ”

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
3) Direcţiile din 
domeniul fito-sanitar
4) Direcţia juridică

I semestru
2017

2. Iniţiativă de revizuire a
cadrului legal înaintată 
autorităţii ierarhic 
superioare- Guvernului, 
sesizarea Ministerului 
Agriculturii

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort
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7. Lipsă de reglementări legale 7.1 Reglementarea în mod expres şi 
aprobarea listei nomenclatorului produselor
vegetale pentru care ANSA eliberează 
certificate de inofensivitate, act permisiv 
prevăzut de anexa Legii nr. 160/2011 şi HG
nr. 51/2013 

1) Direcţia 
supravegherea 
unităţilor de producere 
a alimentelor de origine
vegetală

I semestru
2017

1. Iniţiativă legislativă 
înaintată Guvernului, 
sesizarea Ministerului 
Agriculturii 

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort

8. Reglementări învechite/  
neactualizate, generatoare  de 
acţiuni din proprie iniţiativă la 
capitolul de „nimicire a 
produselor alimentare”, 
atribuţie în competenţa ANSA 
conform  actelor legale în 
vigoare (Legea 50/2013, HG nr. 
1300/1998 şi HG nr. 51/2013)

8.1 Organizarea întrunirilor/ meselor 
rotunde de lucru cu reprezentanţii altor 
instituţii/autorităţi publice vizate sau 
implicate în acest proces de lucru în vederea
identificării metodelor optime şi eficiente 
pentru implementarea şi funcţionarea 
sistemului de „nimicire/distrugere a 
mărfurilor periculoase, nocive”

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
3) Direcţiile din 
domeniul fito-sanitar

 mai 2017

mai 2018

1. Numărul de întruniri 
organizate cu prezenta 
instituţiilor vizate (APC, 
Ministerul Mediului, 
Ministerul Agriculturii, 
ANSA) şi altor instituţii 
cointeresate 
(inspectoratul Fiscal, 
Serviciul Vamal, etc), 
subiectele abordate şi 
consemnate în procesele 
verbale, decizii elaborate

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort

8.2 Iniţiativă de revizuire a prevederilor 
HG nr. 1300/1998, în contextul prevederilor
HG nr. 51/2013 şi altor acte normative care 
reglementează „distrugerea/nimicirea 
produselor alimentare” şi a subiecţilor ce 
pot dispune această măsură,  stipulaţi în 
cuprinsul HG nr. 1300/1998

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
3) Direcţiile din 
domeniul fito-sanitar

mai 2018

2. Iniţiative de revizuire a
cadrului normativ  
înaintate autorităţii 
ierarhic superioare- 
Guvernului, sesizarea 
Ministerului Agriculturii, 
Ministerului Economiei

ANSA, în
colaborare au
autorităţile de

resort

Obiectiv II: Îmbunătăţirea cadrului departamental şi a mecanismelor de funcţionare ale acesteia
9. Neimplementarea sistemului 
„ghişeului unic” la 
recepţionarea cererilor şi 
eliberarea actelor permisive, 

9.1 Elaborarea unui raport de fezabilitate 
privind implementarea sistemului de 
„ghişeu unic” la eliberarea actelor permisive
atribuite în competenţa ANSA

1) Direcţia gestionarea 
patrimoniului şi 
managementul intern
2) Direcţia finanţe şi 
contabilitate

II semestru
2016

1. Raport elaborat  şi 
implementat

ANSA
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deşi este reglementat prin patru
acte normative în vigoare 

9.2. Instituirea ghişeului. Identificarea unui
proceduri optime pentru implementarea 
acestui mecanism legal, inclusiv în cadrul 
subdiviziunilor teritoriale

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
3) Direcţiile din 
domeniul fito-sanitar

I semestru
2018

2. Ghişeu instituit în 
cadrul Aparatului Central 
şi în subdiviziunile 
teritoriale + instituirea 
camerelor video

ANSA

10. Lipsa de reglementări 
interne la capitolul 
„nimicirea/distrugerea 
produselor alimentare”, lipsa 
mecanismelor de control, 
monitorizare a realizării acestei 
măsuri contrar  prevederilor 
HG nr. 51/2013, Legii nr. 
50/2013

10.1 Elaborarea unei proceduri eficiente şi 
explicite de “nimicire a produselor 
alimentare nocive/periculoase”, cu 
identificarea metodelor, mijloacelor ce pot 
fi utilizate de agenţii economici, stabilirea  
participanţilor, determinarea paşilor ce 
urmează a fi parcurşi pentru asigurarea 
procedurii într-un mod cît mai inofensiv, 
instituirea controlului din partea 
funcţionarilor publici asupra mecanismului 
ales

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară

I semestru
2017

1. Procedură elaborată şi 
aprobată de directorul 
ANSA

ANSA

10.2 Asigurarea transparenţei “procedurii de
nimicire/distrugere a produselor alimentare”
prin publicarea în MO, conform HG nr. 
1104/1997 şi pe pagina web a instituţiei  

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară

I semestru
2017

2. Expertizarea juridică a 
actului şi publicarea în 
MO şi pe pagina web a 
instituţiei

ANSA

11. Lipsa de reglementări 
interne privind dispunerea unor
măsuri atribuite prin acte 
normative în competenţa ANSA

11.1 Elaborarea şi aprobarea unei proceduri 
clare şi eficiente privind dispunerea măsurii 
de “retragerea şi/sau rechemare” a 
mărfurilor de pe piaţă, măsuri pe care 
ANSA le poate dispune în temeiul Legii 
50/2013

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor

II semestru
2017

1. Procedură elaborată şi 
aprobată

ANSA
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11.2 Elaborarea şi aprobarea unei proceduri 
clare şi eficiente privind dispunerea măsurii 
de punere sub interdicţie veterinară, măsură 
stipulată în Legea 221/2007

1) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
2) Direcţia 
supravegherea 
unităţilor de producere 
a alimentelor de origine
animală

II semestru
2017

2. Procedură elaborată şi 
aprobată

ANSA

11.3 Elaborarea şi aprobarea unei proceduri 
clare şi eficiente privind dispunerea măsurii 
de reţinere la vamă sau scoatere din ţară, 
stipulate în HG nr. 51/2013 

1) Direcţia coordonarea
posturilor la frontieră

II semestru
2017

3. Procedură elaborată şi 
aprobată

ANSA

12. Divergenţe constatate în 
rezultatul descrierii etapelor 
parcurse în procesul de control, 
între subdiviziunile cu specific 
de activitate din domeniul fito-
sanitar şi sanitar-veterinar, prin
aplicarea în mod distinct a Legii
50/2013 şi Legii 131/2012. Lipsa
de reglementări interne 

Lipsa mecanismului de evidenţă
a prescripţiilor eliberate şi 
monitorizare a rezultatelor 
executării acestora 

12.1 Uniformizarea procedurii de control, 
prin reglementarea pe intern a unei 
proceduri cu conţinut integral şi explicit de 
planificare-desfăşurare-finisare a 
controlului, cu stipularea expresă: a 
măsurilor pe care le pot dispune inspectorii 
ANSA la finele controlului; modul de 
iniţiere a controlului repetat, mecanismul de
contestare a deciziilor emise de inspectori

12.2 Instituirea mecanismului de 
monitorizare a prescripţiilor şi măsurilor 
dispuse de către inspectorii ANSA în 
rezultatul efectuării procedurii de control, 
prin intermediul unor registre/ registre 
electronice de evidenţă a tuturor 
prescripţiilor eliberate/deciziilor emise faţă 
de agenţii economici, cu indicarea 
termenelor acordate şi a acţiunilor 
întreprinse la expirarea termenelor acordate 

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
3) Direcţiile din 
domeniul fito-sanitar
4) Serviciul audit de 
profil

II semestru
2016

1. Procedură elaborată şi 
aprobată

2. Mecanism de 
monitorizare a cursului 
prescripţiilor/deciziilor, 
stabilit prin  procedura de
control prevăzută la pct. 
12.1, şi registre instituite 
cu date complete privind 
prescripţiile 
eliberate/deciziile emise  

ANSA

ANSA

Obiectiv III: Eficientizarea proceselor operaţionale
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13. Lipsa de transparenţă în 
activitatea de “eliberare a actelor 
permisive”.  Neimplementarea 
sistemului electronic la 
recepţionarea cererilor şi 
eliberarea actelor permisive, 
reglementat de lege şi care ar putea
fi implementat odată cu 
implementarea ghişeului unic

13.1 Reexaminarea întregului mecanism de 
depunere a cererilor şi de eliberare a actelor 
permisive, inclusiv a celor eliberate de 
unele subdiviziuni din domeniul fito-sanitar 
ale Aparatului Central, cît şi a celor 
eliberate de subdiviziunile teritoriale, în 
contextul necesităţii implementării ghişeului
unic. Identificarea celui mai optim 
mecanism de recepţionare a cererilor 
agenţilor economici pentru eliberarea 
actelor permisive, de semnare a acestora şi 
de eliberare. Publicarea acestor informaţii 
pe pagina web a instituţiei, pentru 
asigurarea transparenţei activităţii 
instituţionale şi cu scopul facilitării 
informării agenţilor economici 

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
3) Direcţiile din 
domeniul fito-sanitar
4) Direcţia coordonarea
posturilor la frontieră

Măsură ce
urmează a fi

realizată pînă la
implementarea
„ghişeului unic”

I semestru
2017

1. Pînă la implementarea 
ghişeului unic- publicarea
pe pagina web a 
informaţiilor utile 
agenţilor economici 
privind modul de obţinere
a fiecărui act permisiv 
eliberat de ANSA, 
subdiviziunea 
responsabilă şi termenul 
legal de eliberare 

ANSA

13.2 Revizuirea ordinului ANSA nr. 217 din
02.12.2013 “cu privire la stabilirea 
mecanismului de evidenţă şi eliberare a 
documentelor de strictă evidenţă”, prin 
determinarea expresă a persoanelor cu 
atribuţii de semnătură a actelor permisive, 
atribuţii delegate de directorul ANSA 

1) Direcţia gestionarea 
patrimoniului şi 
management intern

II semestru
2016

2. Ordin revizuit şi 
aprobat cu împuterniciri 
clar delegate

ANSA

13.3 Implementarea „sistemului electronic” 
la recepţionarea cererilor şi la eliberarea 
actelor permisive, plasat pe pagina web şi 
funcţional

1) Serviciul tehnologii 
informaţionale 
2) Direcţia finanţe şi 
contabilitate
3) Direcţia gestionarea 
patrimoniului şi 
management intern

II semestru
2017

3. Sistem electronic 
implementat

ANSA
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14. Instituirea şi funcţionarea 
unor “sisteme operaţionale” 
(registre electronice) la 
eliberarea actelor permisive, în 
lipsa reglementărilor, fără 
securizare, cu acces 
nerestricţionat la introducerea 
datelor, operarea modificărilor, 
etc, 

14.1 Reglementarea prin acte 
departamentale a “mecanismului de operare,
gestionare, evidenţă a datelor înscrise în 
registrele electronice” instituite în cadrul 
Agenţiei, cu respectarea principiului 
confidenţialităţii datelor, în conformitate cu 
prevederile HG nr. 1123/2010 privind 
aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea 
securităţii datelor cu caracter personal la 
prelucrarea acestora în cadrul sistemelor 
informaţionale cu caracter personal

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
3) Direcţiile din 
domeniul fito-sanitar
4) Direcţia coordonarea
posturilor la frontieră 

II semestru
2016

1. Instrucţiune elaborată 
şi aprobată

ANSA

14.2. Securizarea/limitarea accesului la  
sistemele operaţionale şi a accesului la 
datele introduse, indicarea expresă a 
funcţiilor/persoanelor împuternicite cu 
dreptul de a gestiona şi/sau vizualiza 
informaţiile respective

1) Serviciul tehnologii 
informaţionale

II semestru
2016

2. Mecanism de 
securizare/limitare a 
accesului la sistemele  
operaţionale stabilită 
expres în cadrul 
Instrucţiunii elaborate 
conform pct. 14.1

3. Funcţii/persoane 
nominalizate expres cu 
drept de gestiune şi acces 
prin ordinul/dispoziţia 
conducerii 

ANSA

14.3.  Reglementări exprese în fişele de post
ale funcţionarilor cu drept de acces la aceste
registre 

1) Direcţia resurse 
umane 
2) toate subdiviziunile 
ANSA

II semestru
2017

4. Fişe de post 
revizuite/completate 

ANSA

15. Diversitate în modul de 
încasare a tarifelor pentru 
prestarea serviciilor şi 
eliberarea actelor permisive. 
Control insuficient asupra 
încasărilor percepute de 
subdiviziunile teritoriale ANSA,
inclusiv de către  

15.1. Reglementarea unui sistem unic la 
nivel instituţional, privind modul de achitare
a taxelor legale de către agenţii economici, 
pentru serviciile prestate de către ANSA

1) Direcţia finanţe şi 
contabilitate

I semestru
2017

1. Instrucţiune/
dispoziţie emisă, 
aprobată, cu stabilirea 
clară a modului de 
achitare a taxelor oficiale 

ANSA

15.2. Interzicerea încasării directe de către 
funcţionarii ANSA a taxelor la eliberarea 
actelor permisive, cu tragerea la răspundere 
a persoanei, în caz de încălcare

 
1) Direcţia finanţe şi 
contabilitate

I semestru
2017

2. Măsură stabilită în 
conţinutul Instrucţiunii de
la pct. 15.1 

ANSA

9



15.3. Instituirea şi desfăşurarea controlului 
de către Serviciul contabilitate (Aparatul 
Central) asupra tuturor actelor permisive 
eliberate de către subdiviziunile teritoriale 
ANSA, de subdiviziunile Aparatului 
Central, şi încasările recepţionate de către 
aceste subdiviziuni

1) Direcţia finanţe şi 
contabilitate semestrial 

3. Raport financiar 
întocmit (acte eliberate, 
taxe încasate, sancţiuni 
dispuse) ANSA

15.4 Identificarea şi instituirea unui 
mecanism optim pentru controlul taxelor 
încasate de persoanele care prestează în 
contul instituţiei careva servicii (medicii 
veterinari împuterniciţi) şi eliberează acte 
permisive ANSA (certificat sanitar-
veterinar, adeverinţă sanitar-veterinară) prin
raportare lunară

1) Direcţia finanţe şi 
contabilitate

I semestru
2017

4.  Mecanism instituit 
prin ordin/dispoziţie a 
conducerii, care ar 
acoperi întreg sistemul de
încasare a plăţilor de 
persoanele contractate de 
ANSA  

5. Rapoarte lunare  
privind încasările şi actele
permisive eliberate de 
medicii veterinari 
împuterniciţi, întocmite 
de contabilitatea 
subdiviziunilor teritoriale 
şi prezentate Aparatului 
Central 

ANSA

16. Încălcări identificate în 
procesul de eliberare a unor 
acte permisive 

16.1 Reexaminarea întregii proceduri “de 
înregistrare oficială pentru siguranţa 
alimentelor“ aprobată prin Ordinul ANSA 
nr. 80/2013, şi identificarea legalităţii unor 
acte eliberate de ANSA, în contextul Legii 
160/2011 

1) Direcţia 
supravegherea 
comerţului, distribuţiei 
şi consumului 
produselor alimentare

II semestru
2016

1. Procedură 
revizuită/modificată/
abrogată ANSA

16.2 Anularea/abrogarea actelor permisive 
nereglementate legal, potrivit Legii nr. 
160/2011, pentru care se percep tarife 
ilegale

1) Direcţia 
supravegherea 
comerţului, distribuţiei 
şi consumului 
produselor alimentare

II semestru
2016

2. Acte nereglementate 
legal abrogate

ANSA
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16.3 Examinarea, de comun cu 
reprezentanţii Ministerului Agriculturii a 
nomenclatorului tarifar prevăzut de anexa 
Legii nr. 160/2011 pentru eliberarea unor 
acte permisive pe domeniul fito-sanitar 
(certificatelor de calitate, valoare biologică, 
certificatului fito-sanitar pentru 
exportul/reexportul seminţelor, certificat 
pentru materialul de înmulţire), şi 
identificarea metodei clare de calcul 
aplicabile la eliberarea acestor acte în 
“limitele” stabilite legal. Publicarea tarifelor
pe pagina web a instituţiei

1) Direcţia control 
semincer

I semestru
2017

3. Metodă şi formulă de 
calcul a tarifelor stabilită 
şi aprobată, publicată pe 
pagina web a instituţiei

ANSA

16.4 Elaborarea unei proceduri eficiente şi 
transparente, cu stabilirea mecanismului de 
încasare a taxelor legale, pentru eliberarea 
certificatului de dezinfecţie a mijlocului de 
transport, pornind de la criteriul 
„teritorialităţii”, asigurînd un mecanism 
optim pentru toţi agenţii economici, inclusiv
pentru cei din nordul sau sudul ţării. 
 inclusiv cu stipularea expresă a modului de 
achitare a taxelor legale 

1) Direcţia coordonarea
posturilor la frontieră

I semestru
2017

4.Procedură elaborată, 
aprobată 

ANSA

16.5 Publicarea pe pagina web a instituţiei a
procedurilor intern reglementate şi tarifelor 
aprobate, de interes pentru toţi agenţii 
economici

1) Serviciul tehnologii 
informaţionale

I semestru
2017

5.Acte departamentale 
elaborate sau revizuite, de
interes general pentru 
agenţii economici sau 
consumatori (proceduri, 
ordine, dispoziţii) 
publicate pe pagina web a
instituţiei 

ANSA
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17. Proces de control 
neuniformizat la punctele de 
frontieră ANSA

17.1 Uniformizarea proceselor de control  la
punctele de frontieră, indiferent de 
domeniul deservit (fito-sanitar sau sanitar-
veterinar), cu stabilirea clară a paşilor 
parcurşi pentru efectuarea controlului la 
frontieră, întru evitarea acţiunilor 
individuale şi posibilitatea asigurării 
controlului managerial

1) Direcţia coordonarea
posturilor la frontieră

I semestru
2017

1. Puncte de frontieră 
reconstruite, dotate 
corespunzător cu 
laboratoare

ANSA

17.2 Revizuirea procedurilor interne 
elaborate pentru controlul la punctele de 
frontieră, aprobarea acestora prin acte 
departamentale, cu publicarea pe pagina 
web a instituţiei
  

1) Direcţia coordonarea
posturilor la frontieră

I semestru
2017

2. Proceduri 
revizuite/completate,
aprobate şi publicate pe 
pagina web a instituţiei. 
Control managerial 
instituit la punctele de 
frontieră

ANSA

17.3 Revizuirea regulamentelor de activitate
ale subdiviziunilor punctelor de frontieră şi 
fişelor de post ale angajaţilor acestor 
subdiviziuni, prin asigurarea clarităţii 
îndatoririlor şi împuternicirilor, excluderea 
atribuţiilor excesive 

1) Direcţia Resurse 
umane
2) Direcţia coordonarea
posturilor la frontieră

II semestru
2017

3. Regulamente şi fişe de 
post ale inspectorilor de 
la punctele de frontieră 
revizuite/completate/
modificate

ANSA

18. Lacune determinate în 
cadrul procesului de control  

18.1 Revizuirea conţinutului blanchetei de 
Delegare la control, aprobarea modelului 
delegaţiilor (în cadrul procedurii de control 
complete ce urmează a fi elaborată), cu 
indicarea în cuprinsul delegaţiilor a 
menţiunilor exprese a funcţionarului 
desemnat la control,  a termenului pentru 
care este desemnat la control, 
tematica/obiectul controlului

 

1) Serviciul audit de 
profil

  

II semestru
2016

1. Delegaţii 
revizuite/completate

ANSA

18.2 Informarea agenţilor economici asupra 
drepturilor şi obligaţiilor sale, cu 
recomandarea de a indica pe verso 
delegaţiei la control/sarcinii tehnice a 
acestor prevederi legale, precum şi asupra 
dreptului, termenelor de contestare a actului
de control, deciziilor/prescripţiilor emise
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18.3 Studierea necesităţii implementării 
„procedurii de rotaţie” a personalului, în 
special pentru cei implicaţi în procedura de 
control, cît şi pentru cei din cadrul 
subdiviziunilor de la posturile de frontieră, 
potrivit SNCI 12 „Divizarea obligaţiilor şi 
responsabilităţilor”

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
3) Direcţiile din 
domeniul fito-sanitar
4) Direcţia coordonarea
posturilor la frontieră

I semestru
2018

3. Procedură 
implementată

ANSA

18.4 Elaborarea şi aprobarea actelor de 
nimicire, actului de reţinere a mărfurilor, 
actului de retragere de pe piaţă a mărfurilor 
(modelul legislaţiei româneşti), şi altor 
categorii de acte/decizii pe care are ANSA 
competenţa să le dispună

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
2) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
3) Direcţiile din 
domeniul fito-sanitar

II semestru
2017

4. Acte elaborate şi 
aprobate, aplicabile

ANSA

19. Control managerial 
insuficient 

19.1 Sporirea controlului managerial prin 
raportare săptămînală de către inspectori, 
către şeful de subdviziune teritorială a 
activităţilor desfăşurate- controalelor 
efectuate, măsurilor aplicate şi modul de 
executare a acestora

19.2 Asigurarea unui control mai riguros din
partea Aparatului Central în privinţa 
activităţii tuturor subdiviziunilor teritoriale, 
prin instituirea obligativităţii acestora de a 
raporta lunar despre activităţile de control 
întreprinse, măsurilor dispuse, executarea 
măsurilor, actele permisive eliberate.   

1) Serviciul audit de 
profil
2) Direcţia juridică
3) Serviciul audit 
interrn

II semestru
2016

1. Ordin emis de 
directorul ANSA privind 
raportarea lunară a 
subdiviziunilor control 
către Aparatul Central, cu
indicarea expresă a 
subdiviziunii din cadrul 
Aparatului Central care 
va totaliza aceste 
informaţii

2.Rapoarte lunar 
întocmite de către 
subdiviziunea desemnată 
din cadrul Aparatului 
Central, cu totalizarea 
informaţiile  
subdiviziunilor control 

ANSA
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19.3 Monitorizarea intrărilor şi ieşirilor din 
cadrul instituţiei de către şefii de direcţii 
asupra subalternilor săi, prin înscrierea într-
un registru de evidenţă (măsură ce urmează 
a fi dispusă atît pentru Aparatul Central, cît 
şi pentru subdiviziunile teritoriale)

1) Serviciul audit de 
profil
2) Direcţia resurse 
umane

II semestru
2016

3. Registre de evidenţă a 
regimului de muncă 
instituite în cadrul 
fiecărei subdiviziuni 
ANSA, inclusiv cele 
teritoriale

ANSA

19.4 Examinarea oportunităţii instalării 
camerelor video în cadrul instituţiei, în 
special în sediul Agenţiei

1) Direcţia gestionarea 
patrimoniului şi 
management intern

II semestru
2017

4. Camere video instalate

ANSA

Obiectiv IV: Consolidarea sistemului organizatorico-juridic a instituţiei
20. Atribuţii şi împuterniciri” 
incomplete, nereglementate 
expres pentru cei trei directori 
generali adjuncţi ai Agenţiei, 
contrar Legii 98/2012 privind 
administraţia publică centrală 
de specialitate   

20.1 Stabilirea şi repartizarea atribuţiilor 
pentru cei directori generali adjuncţi ai 
ANSA, conform art. 20 Legea nr. 98/2012, 
în baza unui ordin al directorului general al 
autorităţii, cu stipularea dreptului la 
semnătură a unor acte permisive şi a 
mecanismului de substituire

1) Direcţia resurse 
umane

II semestru
2016

1. Ordin emis şi aprobat

ANSA

21. Lipsa acţiunilor ce se impun
conform Standardului naţional 
de control intern nr. 12 
„Divizarea obligaţiilor şi 
responsabilităţilor” (aprobate 
prin Ordinul MF nr. 189/2015)

21.1 Identificarea „funcţiilor sensibile” şi 
implementarea acţiunilor ce se impun

1) Serviciul audit intern
2) Serviciul audit de 
profil
3) Direcţia resurse 
umane

I semestru
2017

1. Numărul de funcţii 
identificate, registru 
completat ANSA

21.2 Divizarea clară a sarcinilor şi 
atribuţiilor pentru angajaţii ANSA, în mod 
special pentru cei împuterniciţi cu eliberarea
actelor permisive şi semnarea acestor

1) Serviciul audit intern
2) Serviciul audit de 
profil
3) Direcţia resurse 
umane

II semestru
2017

2. Regulamente şi fişe de 
post modificate/
completate ANSA
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22.Neimplementarea/
nefuncţionalitatea sistemului de 
examinare a contestaţiilor în 
procedura de contencios 
administrativ, inclusiv pentru 
subdiviziunile teritoriale

22.1 Identificarea unui mecanism optim de 
examinare a contestaţiilor în procedura 
prealabilă de contencios administrativ, 
aplicabile pentru subdiviziunile implicate în
procedura de control şi reglementarea 
expresă în cuprinsul “procedurii de control” 
a unui capitol separat referitor la modul de 
soluţionare a “contestaţiilor” în procedura 
de contencios administrativ, termene, 
subdiviziunea şi/sau funcţia persoanelor 
care vor avea asemenea împuterniciri  

1) Direcţia juridică II semestru
2016

1. Procedură de control 
elaborată şi aprobată cu 
stipularea expresă a unui 
compartiment separat 
dedicat „contestării 
controlului şi/sau a 
rezultatelor acestuia” 
conform procedurii de 
contencios administrativ

ANSA

22.2 Stipularea în regulamentele de 
activitate ale subdiviziunilor responsabile şi 
în fişele de post ale inspectorilor 
împuterniciţi a acestei menţiuni

1) Direcţia juridică
2) Direcţia resurse 
umane

II semestru
2017

2. Fişe de post şi 
regulamente de activitate 
revizuite/completate cu 
menţiuni exprese

ANSA

23. Neclarităţi şi deficienţe la 
capitolul  „reprezentarea 
intereselor Agenţiei în instanţele
de judecată ca rezultat al 
contestării unor acte ale 
controlului sau în cazul 
proceselor verbale 
contravenţionale”

23.1 Examinarea subiectului “reprezentarea 
Agenţiei şi participarea în instanţele de 
judecată” în contextul prevederilor Codului 
contravenţional şi stipularea în cuprinsul 
„procedurii de control” la capitolul 
„măsuri”dispuse de inspectorii ANSA  a 
menţiunilor exprese în acest sens 

1) Direcţia juridică II semestru
2016

1. Procedură de control 
elaborată, aprobată cu 
stipularea expresă a 
„mecanismului de 
reprezentare ANSA în 
instanţele de judecată” 
conform prevederilor 
Codului contravenţional

ANSA

23.2 Revizuirea şi completarea 
regulamentelor de activitate ale 
subdiviziunilor şi fişelor de post a 
persoanelor împuternicite cu asemenea 
atribuţii din cadrul subdiviziunilor 
teritoriale

1) Direcţia resurse 
umane

II semestru
2017

2. Fişe de post şi 
regulamente de activitate 
revizuite/completate cu 
menţiuni exprese

ANSA

23.3 Reglementarea clară în regulamentul 
de activitate şi fişele de post ale angajaţilor 
Direcţiei juridice din cadrul Aparatului 
Central a competenţelor sale în instanţele de
judecată

1) Direcţia resurse 
umane

II semestru 
2017

3. Fişe de post şi 
regulamente de activitate 
revizuite/completate cu 
menţiuni exprese

ANSA
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23.4 Asigurarea evidenţei şi monitorizării, 
din partea şefului subdiviziunii teritoriale 
(subdiviziuni de control) şi/sau Direcţiei 
juridice din cadrul Aparatului Central, 
asupra “contravenţiilor” constatate de către 
inspectorii ANSA, sancţiunilor stabilite de 
instanţele de judecată, contestarea  
deciziilor judecătoreşti din partea agenţilor 
economici

1) Direcţia juridică II semestru
2016

4. Raport întocmit lunar 
de către subdiviziunile 
teritoriale către Direcţia 
juridică a Aparatului 
Central privind numărul 
proceselor verbale 
contravenţionale 
întocmite de inspectorii 
ANSA, sancţiuni aplicate 
de instanţele 
judecătoreşti, contestări 
ale sancţiunilor 
contravenţionale, 
încasarea amenzilor 
stabilite contravenţional 

5. Evidenţa statistică a 
contravenţiilor şi 
sancţiunilor 
contravenţionale de către 
Aparatul Central 

ANSA

24. Discreţii şi formalism în 
activitate, datorate 
„autonomiei” acordate 
subdiviziunilor teritoriale, 
inclusiv la contractarea unor 
persoane pentru prestarea 
serviciilor în contul ANSA 

24.1 Reexaminarea contractelor încheiate de
subdiviziunile teritoriale în mod individual 
cu medicii veterinari de liberă practică, şi 
medicii veterinari de liberă practică 
împuterniciţi, şi elaborarea unor modele de 
contracte unice şi aplicate uniform pentru 
toate subdiviziunile autorităţii

1) Direcţia juridică
2) Direcţia finanţe şi 
contabilitate
3) Direcţia 
supraveghere sanitar-
veterinară
4) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
5) Direcţia gestionarea 
patrimoniului 
 

II semestru
2016

1.Contracte tip (model) 
de prestări servicii (sau 
alte categorii de 
contracte: achiziţii) 
elaborate şi aplicate 
uniform de toate 
subdiviziunile ANSA

ANSA
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24.2 Asigurarea evidenţei, din partea 
Aparatului Central, asupra contractelor 
încheiate de subdiviziunile teritoriale 
ANSA, cu persoanele contractate, fără 
calitatea de funcţionar public, dar care 
prestează anumite servicii în contul ANSA 
şi încasează tarife legale pentru activităţile 
desfăşurate, inclusiv pentru actele permisive
eliberate 

1) Direcţia gestionarea 
patrimoniului şi 
management intern

II semestru
2016

2. Desemnarea printr-un 
act departamental 
(dispoziţie) a 
subdiviziunii responsabile
de ţinerea evidenţei 
contractelor încheiate de 
subdiviziunile ANSA cu 
terţele persoane pe care el
contractează, cu 
instituirea unui registru 
manual/electronic în acest
sens 

ANSA

Obiectiv V: Revizuirea regulamentelor de activitate ale subdiviziunilor ANSA şi a fişelor de post
25. Revizuirea şi completarea 
regulamentelor de activitate ale 
subdiviziunilor teritoriale 
ANSA şi ale subdiviziunilor din 
cadrul Aparatului Central 
(vezi: analiza regulamentelor de 
activitate şi fişelor de post)

25.1 Divizarea clară a domeniilor de 
competenţă ale funcţionarilor din cadrul 
Aparatului Central, faţă de domeniile de 
competenţă ale subdiviziunilor teritoriale 
ANSA, în mod special la capitolul 
„control”, „eliberarea unor acte permisive” 
şi „împuterniciri”

25.2 Indicarea „principiului teritorialităţii”în
regulamentele de activitate ale 
subdiviziunilor teritoriale cu drept de 
eliberare a actelor permisive 

25.3 Stipularea în cuprinsul regulamentelor 
de activitate ANSA „măsurilor” pe care le 
pot dispune inspectorii din cadrul 
subdiviziunilor teritoriale, ce efectuează 
controale la agenţii economici  

25.4 Stipularea în mod expres în 
regulamentele de activitate ale 
subdiviziunilor financiar-economice din 
cadrul Aparatului Central (Direcţia 
Contabilitate, Audit) a menţiunii privind 

1) Direcţia resurse 
umane

2) toate subdiviziunile 
ANSA

II semestru
2017

1. Regulamente 
revizuite/completate/modi
ficate şi aprobate de 
directorul instituţiei ANSA
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„evidenţa taxelor încasate legal de către 
subdiviziunile teritoriale ANSA pentru 
serviciile prestate sau actele permisive 
eliberate” 

26. Revizuirea şi completarea 
fişelor de post ale funcţionarilor
ANSA (vezi analiza 
regulamentelor de activitate şi 
fişelor de post)

26.1 Stipularea în fişele de post a 
funcţionarilor împuterniciţi cu dreptul de a 
elibera acte permisive a „principiului 
teritorialităţii” (teritoriul deservit), cu 
indicarea expresă a categoriilor de acte 
permisive pe care le pot elibera

26.2 Divizarea clară a sarcinilor (obligaţiilor
şi responsabilităţilor) între funcţionarii cu 
funcţii de conducere (şefi de subdiviziuni) şi
funcţionarii cu funcţii de execuţie 
(inspectori), conform standardului naţional 
de control intern nr. 12

26.3 Revizuirea „împuternicirilor” larg 
formulate în fişele de post ale angajaţilor 
ANSA. Reformularea sintagmelor de „acces
liber, nerestricţionat şi permanent” la 
control, „inspectorii dispun de autonomie în
exercitarea atribuţiilor sale”, „vizitare liberă
a agenţilor economici”

26.4 Reexaminarea fişelor de post ale 
inspectorilor din domeniul sanitar-veterinar 
şi ale inspectorilor din domeniul fito-sanitar 
şi excluderea divergenţelor la capitolul 
„finisarea controlului”, „măsuri dispuse”, 
„acte emise”  

26.5 Revizuirea fişelor de post ale 
funcţionarilor de la posturile de frontieră, şi 
anume a atribuţiilor şi împuternicirilor larg 
formulate, la capitolul „încasarea plăţilor” 
pentru serviciile prestate în vamă, 

1) Direcţia resurse 
umane

2) toate subdiviziunile 
ANSA

II semestru
2017

1. Fişe de post 
revizuite/completate/
modificate şi aprobate de 
directorul instituţiei 

ANSA
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„autorizarea agenţilor economici”, 
„răspunde de procedura de dezinfectare”, 
etc

26.6 Excluderea din fişele de post ale 
inspectorilor ANSA a sintagmei 
„aplicarea de sancţiuni contravenţionale”, 
atribuţie ce depăşeşte limitele de 
competenţă ale instituţiei conform Codului 
contravenţional

26.7 Indicarea în mod expres în fişele de 
post ale medicilor oficiali ANSA din cadrul 
subdiviziunilor teritoriale, a dreptului de „a 
verifica şi supraveghea” activitatea 
medicilor veterinari împuterniciţi, iar pentru
subdiviziunile din cadrul Aparatului Central
a atribuţiei de „a verifica activitatea 
medicilor veterinari oficiali”

Obiectiv VI: Eficientizarea activităţii Comisiei Medicamentelor Veterinare  
27. Neclarităţi privind 
mecanismul de înregistrare a 
medicamentelor veterinare, prin 
prisma Legii 221/2007 şi HG nr. 
778/2013. 
Norme lacunare la capitolul 
“competenţe”
 ale CRDV şi Comisiei 
Medicamentelor Veterinare în 
cadrul procedurii de 
înregistrare a medicamentelor

27.1 Examinarea mecanismului de depunere
a cererilor şi de eliberare a actelor permisive
din domeniul medicinii veterinare, prin 
prisma implementării „ghişeului unic” 
prevăzut de HG nr. 778/2013

1) Direcţia 
supraveghere 
farmaceutică veterinară
şi furaje

2) CRDV

I semestru
2017

1. Procedură elaborată, 
aprobată şi publicată pe 
pagina web, cu indicarea 
expresă în cuprinsul 
acestei proceduri a paşilor
parcurşi pentru depunerea
cererilor, completarea 
dosarului, achitarea taxei 
oficiale, competenţele 
structurilor implicate, 
pornind de la prevederile 
Legii 221/2007

ANSA27.2 Stabilirea clară a competenţelor 
Centrului Diagnostic Veterinar, rolul şi 
etapa de intervenţie a Comisiei 
Medicamentelor Veterinare, în contextul 
Legii 221/2007 
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28. Lipsa unei procedurii clare 
de selectare şi desemnare a 
membrilor Comisei 
Medicamentelor Veterinare, 
precum şi a “duratei”
 mandatului de activitate a 
membrilor comisiei

28.1 Reglementarea expresă a modului de 
selectare şi de desemnare a membrilor 
acestei Comisii, criteriilor de 
selectare(elaborarea unui Regulament 
pentru selectarea şi desemnarea candidaţilor
sau revizuirea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a CMV aprobat 
prin ordinul nr. 238/2015)

28.2 Stabilirea expresă a „duratei” 
mandatului membrilor acestei comisii    

1) Direcţia 
supraveghere 
farmaceutică veterinară
şi furaje

II semestru
2016 1. Regulament de 

organizare şi funcţionare 
a CMV elaborat/revizuit 
actualul, cu stabilirea 
mecanismului de 
desemnare/selectare a 
membrilor Comisiei şi a 
duratei mandatului, 
modului de sesizare a 
conflictelor de interese

ANSA
29. Lipsa mecanismului de 
depunere a declaraţiilor şi de 
soluţionare a conflictului de 
interese, în contextul 
desemnării acestor membri de 
către directorul ANSA, potrivit 
Regulamentului Comisiei

29.1 Stipularea în cuprinsul Regulamentului
de organizare şi funcţionare a Comisiei 
Medicamentelor Veterinare a mecanismului 
de depunere a declaraţiilor privind 
conflictele de interese de către membrii 
CMV şi a persoanei împuternicite să 
soluţioneze aceste declaraţii, în 
conformitate cu prevederile Legii nr. 
16/2008 privind conflictul de interese

29.2 Încurajarea avertizărilor de integritate 
şi a declarării influenţelor 
necorespunzătoare

30. Conflicte de norme între 
prevederile pct. 4.6 din 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a CMV şi 
componenţa nominală a comisiei 
aprobată prin ordinul 
ANSA nr. 238/2015 la capitolul 
“membrii comisiei”

30.1 Revizuirea actelor departamentale 
(ordinelor nr. 238/2015 şi anexei nr. 3 
privind componenţa comisiei) privind 
organizarea şi funcţionarea CMV întru 
evitarea incompatibilităţilor de funcţii

1) Direcţia 
supraveghere 
farmaceutică veterinară
şi furaje

II semestru
2016

1. Acte departamentale 
revizuite, 
incompatibilităţi de 
funcţii excluse

ANSA
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31. Norme contradictorii şi 
ambigui la justificarea 
“remunerărilor” membrilor 
Comisiei Medicamentelor 
Veterinare, şi anume între 
prevederile pct. 7.1 din 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Comisiei aprobat 
prin ordinul ANSA nr. 238/2015, 
preambulul ordinului ANSA 
nr. 106/2013 şi prevederile pct. 1 
lit. b) al anexei HG nr. 158/2007. 

31.1 . Revizuirea actelor departamentale 
(ordinul ANSA nr. 106/2013 şi ordinul 
ANSA nr. 238/2015) referitor la 
„remunerarea” membrilor Comisiei 
Medicamentelor Veterinare ce au calitatea 
de funcţionari publici angajaţi ai ANSA, în 
baza prevederilor art. 25 Legea  nr. 
158/2008 „incompatibilităţi generale pentru 
funcţia publică”. 

31.2 Elaborarea/identificarea 
nomenclatorului care justifică „mijloacele 
speciale” din care sunt remuneraţi membrii 
Comisiei Medicamentelor Veterinare 
contractaţi din afara instituţiei, ce nu au 
calitatea de funcţionar public

1) Direcţia 
supraveghere 
farmaceutică veterinară
şi furaje

2) Direcţia finanţe şi 
contabilitate

3) Direcţia juridică

1) Direcţia finanţe şi 
contabilitate ANSA
2) Serviciul finanţe 
CRDV
3) Direcţia juridică

II semestru
2016

I semestru
2017

1. Ordine revizuite, în 
conformitate cu legislaţia 
în vigoare

1. Nomenclator 
identificat şi reglementare
pe intern

ANSA

31.3 Planificarea bugetară anuală de către 
instituţie (CRDV) a cheltuielilor pe care le 
efectuează în bază de contract şi reflectarea 
sumelor încasate în documentele contabile 
(ordinul MF nr. 216/2015)

1) Direcţia finanţe şi 
contabilitate ANSA
2) Serviciul finanţe 
CRDV

I semestru
2017

2. Plan bugetar elaborat şi
aprobat conform actelor 
normative în vigoare şi 
ordinului MF nr. 
216/2015

ANSA

31.4 Instituirea controlului din partea unei 
unităţi economico-financiare asupra 
achitărilor efectuate membrilor acestei 
Comisii

1) Direcţia finanţe şi 
contabilitate ANSA I semestru

2017

3. Control instituit prin 
actul departamental emis 
şi aprobat ANSA

31.5 Efectuarea unei misiuni de audit intern 
asupra procesului de activitate a Comisiei

1) Serviciul audit intern II semestru
2016

4. Misiune de audit 
efectuată, decizii stabilite ANSA

32. Netransparenţa activităţii 
Comisiei Medicamentelor 
Veterinare şi a subdiviziunilor 
ANSA cu atribuţii nemijlocite în 
controlul activităţii farmaceutice 
veterinare

32.1 Monitorizarea activităţii Comisii 
Medicamentelor Veterinare, prin raportare 
trimestrială/semestrială către conducerea 
ANSA   

1) Direcţia 
supraveghere 
farmaceutică veterinară
şi furaje

II semestru
2016

1. Control instituit asupra 
activităţii Comisiei din 
partea ANSA prin actele 
departamentale privind 
organizarea şi 
funcţionarea activitatea 
Comisiei 

ANSA
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32.2 Asigurarea transparenţei în activitatea 
acestei Comisii şi ANSA, prin publicarea pe
pagina web a Agenţiei/CRDV a 
informaţiilor utile şi necesare agenţilor 
economici în domeniu (procedura de 
înregistrare a medicamentelor veterinare, 
lista agenţilor economici autorizaţi fabrice 
medicamente veterinare, a distribuitorilor 
autorizaţi-art. 37 din lege) 

1) Serviciul tehnologii 
informaţionale
2) Serviciul comunicare
cu mass-media
3) Direcţia 
supraveghere 
farmaceutică veterinară
şi furaje

I semestru
2017

2. Publicat pe pagina web
ANSA şi a CRDV  
informaţiile necesare şi 
utile agenţilor economici 
din domeniul farmaciei 
veterinare(procedura de 
înregistrare a 
medicamentelor 
veterinare, lista agenţilor 
economici autorizaţi 
fabrice medicamente 
veterinare, a 
distribuitorilor autorizaţi-
art. 37 din lege)

ANSA

33. Lipsa procedurii de 
“contestare” faţă de deciziile 
adoptate de Comisia 
Medicamentelor Veterinare

33.1 Reglementarea în cuprinsul 
Regulamentului de funcţionare a Comisiei, 
a procedurii de depunere şi examinare a 
contestaţiilor agenţilor economici, cu 
indicarea subdiviziunii/persoanelor 
împuternicite cu examinarea acestora

1) Direcţia 
supraveghere 
farmaceutică veterinară
şi furaje
2) Direcţia juridică

II semestru
2016

1. Regulament de 
organizare şi funcţionare  
a Comisie revizuit şi 
completat ANSA

Obiectiv VII: Consolidarea climatului instituţional şi a principiilor bunei guvernări
34. Nedeclararea conflictelor de 
interese şi incompatibilităţi de 
funcţii, contrar prevederilor 
Legii nr. 16/2008 şi a Legii 
158/2008 

34.1 Reglementarea printr-un act 
departamental a mecanismului explicit de 
declarare a conflictului de interese conform 
art. 11 din Legea nr. 16/2008, şi a 
declaraţiilor privind interesele personale 
conform art. 13-18 Legea 16/2008, cu 
instituirea registrelor speciale. Stabilirea 
expresă a modului de informare a 
superiorului, şi de soluţionare a conflictelor 
de interese pentru inspectorii din 
subdiviziunile teritoriale ce sunt delegaţi la 
controlul agenţilor economici  

1) Direcţia juridică

2) toate subdiviziunile 
ANSA

I semestru
2017

I semestru
2018

1. Procedură elaborată şi 
aprobată, adusă la 
cunoştinţa tuturor 
angajaţilor ANSA

2. Indicat expres în cadrul
procedurii de control a 
mecanismului de 
declarare a conflictului de
interese pentru 
subdiviziunile teritoriale 
ce efectuează controlul

ANSA
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34.2. Elaborarea de declaraţii, anexă la 
fişele de post ale angajaţilor ANSA 
(funcţionarii publici), în vederea informării 
şi responsabilizării acestora cu privire la 
“incompatibilităţile şi restricţiile” stipulate 
în Legea 16/2008 (cap. IV) şi 
“incompatibilităţile generate de funcţie” 
(art. 25 Legea 158/2008), cu măsurile ce pot
fi aplicate în caz de nerespectare

1) Direcţia juridică II semestru
2016

3. Declaraţii elaborate, 
semnate şi anexate la 
fişele de post ale 
funcţionarilor ANSA

ANSA

35. Familiarizare insuficientă a 
funcţionarilor Agenţiei cu 
reglementările privind “normele 
de conduită”„conflictul de 
interese şi declararea acestuia”, 
„restricţii post-angajare”, 
„gestionarea informaţiei obţinute 
în cadrul exercitării atribuţiilor 
de serviciu”, „utilizarea 
bunurilor de serviciu”, 
„cadourile şi declararea acestora”, 
necunoaşterea specificului 
„activităţilor vulnerabile”etc
 (vezi rezultatele chestionarului)

35.1 Asigurarea pregătirii profesionale 
continue a funcţionarilor ANSA prin 
instruirea internă continuă a personalului 
Agenţiei, şi prin autoinstruirea angajaţilor 
Agenţiei în temeiul HG nr. 201/2009

1) Direcţia resurse 
umane
2) toate subdiviziunile 
ANSA

I semestru
2017

I semestru
2018

1. Plan/planuri de instruiri
şi autoinstruiri elaborat/e, 
aprobat/e  
2. Numărul de instruiri 
organizate şi desfăşurate, 
tematicile abordate, 
perioada desfăşurării 
instruirilor, numărul de 
persoane instruite 

ANSA

35.2 Sporirea vigilenţei şi sensibilizării 
legate de subiectul de integritate prin 
organizarea şi desfăşurarea instruirilor 
interne, dar şi a instruirilor desfăşurate cu 
suportul altor instituţii/autorităţi specializate
în domeniu (CNI, CNA) cu subiecte 
anticorupţie 

1) Direcţia juridică
2) Direcţia resurse 
umane

I semestru
2017

I semestru
2018

2. Numărul instruirilor 
anticorupţie organizate şi 
desfăşurate pentru 
angajaţii ANSA, 
tematicile instruirilor, 
numărul persoanelor 
instruite şi perioada 
desfăşurării acestora (se 
includ şi instruirile 
organizate cu suport al 
altor instituţii/autorităţi 
publice)

ANSA
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35.3 Consolidarea rolului managerului în 
vederea promovării normelor de conduită, 
prin instruiri interne şi externe pentru 
persoanele cu funcţii de conducere din 
cadrul ANSA, inclusiv familiarizarea 
acestora cu prevederile ordinului MF nr. 
189/2015 cu privire la aprobarea 
Standardelor naţionale de control intern în 
sectorul public 

1) Direcţia resurse 
umane
2) Serviciul audit intern

I semestru
2017

I semestru
2018

3. Numărul de instruiri 
organizate şi desfăşurate 
pentru managerii 
instituţiei (inclusiv 
training-uri peste hotarele
ţării), subiectele abordate,
perioada şi numărul de 
persoane instruite

ANSA

35.4 Participarea la cursurile de instruiri 
organizate de Academia de Administrare 
Publică, inclusiv tematici de integritate

1) Direcţia resurse 
umane

I semestru
2017

I semestru
2018

4. Numărul de instruiri 
asigurate de AAP şi la 
care au participat 
funcţionarii ANSA, 
subiectele cursurilor, 
numărul de persoane 
instruite şi perioada 
desfăşurării

ANSA

35.5. Examinarea posibilităţii schimbului de
experienţă şi instruiri cu suportul altor 
autorităţi sau instituţii publice din ţară sau 
de pe peste hotare 

1) Direcţia relaţii 
internaţionale şi 
integrare europeană
2) Direcţia resurse 
umane

I semestru
2017

I semestru
2018

5. Training-uri sau 
instruiri peste hotarele 
ţării a funcţionarilor 
ANSA, schimb de 
experienţă cu alte state, 
tematicile examinate, 
perioada desfăşurării

ANSA

36. Toleranţa conducerii faţă de 
abaterile disciplinare, 
nesesizarea instituţiilor competente
în examinarea unor fapte de 
corupţie sau de comportament 
corupţional (capitolul:incidente 
de integritate)

36.1 Examinarea oportunităţii includerii în 
grupul de lucru a Comisiei disciplinare din 
cadrul ANSA a persoanelor funcţii de 
conducere (directorilor adjuncţi ANSA)

1) Direcţia juridică II semestru
2016

1. Ordin de instituire a 
Comisie disciplinare 
revizuit/completat

ANSA

36.2 Efectuarea unor controale inopinate din
partea persoanelor cu funcţii de conducere 
din cadrul ANSA în subdiviziuni teritoriale

1) Serviciul audit de 
profil

permanent
2. Numărul de controale 
inopinate efectuate anual 
la subdiviziunile 
teritoriale, rapoartele 
întocmite, constatări 
stabilite, decizii emise  

ANSA
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36.3 Instituirii unităţii de “securitate 
internă”,  cu atribuţii de monitorizare în 
respectarea normelor de conduită, pentru 
consiliere etică, sprijinirea activităţilor 
anticorupţie, cercetarea încălcărilor şi 
abaterilor săvîrşite de funcţionarii isntituţiei.
În acest sens este necesară revizuirea 
organigramei instituţiei, elaborarea 
Regulamentului de funcţionarea unei
asemenea unităţi, a sarcinilor, 
competenţelor, identificarea modului de 
selectare a persoanelor ce vor ocupa 
funcţiile în cadrul acestei unităţi

1) Direcţia resurse 
umane

II semestru
2017

3. Unitate instituită în 
cadrul ANSA prin 
revizuirea organigramei 
instituţiei 

4. Regulament de 
organizare şi funcţionare 
elaborat, aprobat, 
competenţe şi 
împuterniciri stabilite

ANSA

37. Deficienţe la capitolul 
“comunicare pe verticală” între 
angajaţi şi superiori/conducere

37.1 Stabilirea orelor de audienţă la 
conducerea instituţiei (director şi directori 
adjuncţi) atît pentru cetăţeni, conform HG 
nr. 78/2010, cît şi pentru angajaţii instituţiei,
publicat pe pagina web a Agenţiei

1) Direcţia gestionarea 
patrimoniului 

II semestru
2016

1. Ore de audienţă 
stabilite, plasate pe 
pagina web a instituţiei

ANSA

38. Străinii periculoşi, acces 
nerestricţionat în incita 
instituţiei, în special în sediul 
Aparatului Central

38.1 Instituirea punctelor de trecere 
(turniket-ului) în vederea limitării accesului 
terţelor persoane, străinilor periculoşi în 
sediul autorităţii publice, conform 
prevederilor HG nr. 1514/2007 pentru 
aprobarea Regulamentului tip cu privire la 
reglementarea accesului în sediile 
ministerelor şi altor autorităţi 
administrative centrale

1) Direcţia gestionarea 
patrimoniului
2) Direcţia finanţe şi 
contabilitate

II semestru
2017

1. Puncte de trecere 
instituite în sediul ANSA 
(turniket)

ANSA

38.2 Reglementarea printr-un act 
departamental (instrucţiune, dispoziţie) a 
regimului de acces în incinta ANSA, 
stabilirea expresă a mijlocului de acces 
pentru funcţionarii ANSA, dar şi a terţelor 
persoane invitate

1) Direcţia gestionarea 
patrimoniului

II semestru
2017

2. Act departamental 
(instrucţiune/dispoziţie) 
privind instituirea 
punctelor de trecere şi 
regimul de acces în cadrul
instituţiei elaborat şi 
aprobat

ANSA

Obiectiv VIII: Asigurarea transparenţei instituţionale 
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39. Proces decizional şi 
instituţional netransparent, 
manifestat prin lipsa de 
monitorizare a activităţii ANSA 
de către instituţiile ierarhic 
superioare, contrar prevederilor 
legislaţiei în vigoare (Legea nr. 
131/2012 şi Legea nr. 50/2013)  

39.1 Asigurarea transparenţei instituţionale 
şi decizionale conform prevederilor Legii 
50/2013 prin pregătirea raportului anual şi 
prezentarea acestei informaţii Guvernului, 
către 1 februarie a anului imediat următor 
(art. 27) 

1) Direcţia analiză, 
monitorizare şi 
evaluare a politicilor 
publice

II semestru
2016

1. Rapoarte anuale 
întocmite, remise 
Guvernului şi plasate pe 
pagina web  ANSA

ANSA39.2 Publicarea pe pagina web a instituţiei a
rapoartelor anuale de activitate, astfel fiind 
asigurat şi accesul societăţii civile la 
informaţiile privind activităţile de control 
desfăşurate de ANSA şi eficacitatea acestora
(art. 6 din lege)

39.3 Prezentarea informaţiilor 
(trimestrial/semestrial) către Cancelaria de 
Stat, conform prevederilor Legii 131/2012, 
în vederea completării Registrelor de Stat şi 
a monitorizării dublării controalelor    

1) Direcţia analiză, 
monitorizare şi 
evaluare a politicilor 
publice

II semestru
2016

2. Note 
informative/rapoarte 
trimestriale/semestriale 
întocmite şi prezentate 
Cancelariei de Stat, 
conform Legii 131/2012

ANSA

40. Interacţiune slabă cu 
reprezentanţii societăţii civile şi 
cu alte instituţii/autorităţi cu 
atribuţii/competenţe de 
activitate similare  

40.1 Conform pct. 8.16 din HG nr. 51/2013 
ANSA va încheia acord de colaborare cu 
Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor în 
scopul unei colaborări eficiente în domeniul
protecţiei consumatorului şi siguranţei 
alimentelor. Examinarea oportunităţii 
încheierii acestui acord şi aprobarea 
acestuia, cu publicarea acestuia în MO şi pe 
paginile web ale instituţiilor respective

1) Direcţiile din 
domeniul siguranţei 
alimentelor
2) Direcţia analiză, 
monitorizare şi 
evaluare a politicilor 
publice

II semestru
2017

1. Acord de colaborare 
dintre ANSA şi APC 
încheiat, publicat în MO 
şi publicat pe paginile 
web ale instituţiilor ANSA

40.2. Sporirea conlucrării/consultărilor 
dintre ANSA şi reprezentanţii societăţii 
civile, conform art. 7 din Legea 113/2012 cu
privire al stabilirea principiilor şi a 
cerinţelor generale ale legislaţiei privind 
siguranţa alimentelor, prin organizarea 
întrunirilor comune şi examinarea legislaţiei
din domeniul alimentar

1) Serviciul comunicare
cu mass-media
2) subdiviziunile 
Aparatului Central 
ANSA

I semestru
2018

2. Numărul de întruniri 
organizate şi desfăşurate 
dintre ANSA şi alte 
instituţii/autorităţi cu 
tangenţă în activitate, 
instituţii participante, 
procese-verbale 
întocmite, concluzii 
stabilite

ANSA
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40.3 Fortificarea conlucrării ANSA cu 
sectorul privat (agenţii economici), prin 
organizarea şi desfăşurarea campaniilor de 
informare anticorupţie pentru operatorii 
economici privind modul de sesizare a 
încălcărilor comise de angajaţii ANSA, prin 
organizarea de întruniri cu reprezentanţii 
agenţilor economici cu abordarea 
subiectelor legate din domeniul sanitar-
veterinar, fito-sanitar, siguranţei alimentelor

1) toate subdiviziunile 
ANSA

2) Serviciul comunicare
cu mass-media

I semestru
2017

I semestru
2018

3. Numărul de întruniri 
organizate şi desfăşurate 
cu agenţii economici, 
subiecte abordate, 
concluzii stabilite 
(publicat de pagina web)

4. Campanii de informare
organizate şi desfăşurate 
pentru operatorii 
economici, perioada 
desfăşurării acestora, 
denumirea campaniilor 
(publicat pe pagina web)

ANSA

41. Neimplementarea sistemului 
liniilor telefonice anticorupţie, 
conform Legii 252/2013. Lipsa 
liniei instituţionale pentru 
informare, nepromovarea liniei 
naţionale anticorupţie

41.1 Reglementarea şi implementarea 
sistemului “liniilor telefonice instituţionale 
pentru informare” (conform cap. IV din 
Legea nr. 252/2013), cu desemnarea 
subdiviziunii responsabile de gestionarea 
acestei linii,instituirea registrului, stipularea 
în regulamentul de activitate al 
subdiviziunii respective şi în fişele de post 
ale persoanelor desemnate ca responsabile

1) Direcţia gestionarea 
patrimoniului

II semestru
2016

1. Regulament elaborat şi 
aprobat

2. Linia telefonică 
instituţională instituită 

ANSA

41.2 Plasarea la pagina web a Agenţiei a 
informaţiei cu privire la “linia naţională 
anticorupţie”

1) Serviciul comunicare
cu mass-media

II semestru
2016

3. Linia naţională 
anticorupţie plasată pe 
pagina web ANSA

ANSA

42. Neactualizarea paginii web 
a instituţiei, acte normative şi 
departamentale învechite, 
abrogate 

42.1 Actualizarea paginii web a Agenţiei, 
prin plasarea informaţiilor relevante 
publicului şi informaţiilor utile agenţilor 
economici

1) Serviciul comunicare
cu mass-media
2) Serviciul tehnologii 
informaţionale

permanent
1. Pagina web ANSA 
actualizată, informaţii 
relevante plasate

ANSA

42.2 Eliminarea actelor departamentale 
învechite, neactualizate şi publicarea actelor
normative şi departamentale aprobate, în 
vigoare, inclusiv a procedurilor funcţionale 
pentru subdiviziunile ANSA
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42.3 Completarea paginii web cu informaţii 
utile agenţilor economici şi publicului 
privind „medicamentele veterinare”

43. Lipsa unui mecanism clar, 
expres reglementat cu privire 
la “procedura de autosesizare a 
instituţiei”

43.1 Elaborarea unei instrucţiuni cu privire 
la mecanismul de “autosesizare a instituţiei”
din presă, mijloace mass-media, reţele de 
socializare, cu indicarea 
persoanei/persoanelor responsabile, modul 
de operare în cazul stabilirii informaţiilor 
relevante, persoana/persoanele 
împuternicită/e cu drept de decizie 
 

1) Serviciul comunicare
cu mass-media

II semestru
2016

1. Instrucţiune elaborată 
şi aprobată prin ordin al 
directorului ANSA

ANSA

43.2 Completarea fişelor de post şi a 
regulamentelor de activitate ale 
subdiviziunii desemnate conform 
instrucţiunii, pentru asigurarea cursivităţii 
între actele interne

1) Direcţia gestionarea 
patrimoniului 
2) Direcţia resurse 
umane

II semestru
2017

2. Fişe de post şi 
regulamente de activitate 
revizuite/completate ANSA

În documentul de politici se face referire la următoarele acte normative:
1) HG nr. 51/2013 privind organizarea şi funcţionarea ANSA
2) HG nr. 936/2011 privind crearea şi Agenţiei pentru protecţia consumatorilor şi aprobarea Regulamentului, structurii şi efectivului-limită ale acesteia
3) HG nr. 384/2010 cu privire la Serviciul de supraveghere a sănătăţii publice
4) HG nr. 597/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a activităţilor de supraveghere a pieţei de către APC 
5) Legea nr. 78/2004 privind produsele alimentare 
6) Legea nr. 160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activităţii de întreprinzător
7) HG nr. 778/2013 cu privire la unele măsuri de implementare a ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător 
8) Legea nr. 249/2013 privind modificarea şi completarea unor acte legislative 
9) Legea nr. 98/2012 privind administraţia publică centrală de specialitate
10) Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele 
alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor
11) Legea nr. 131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător
12) Legea nr. 221/2007 privind activitatea sanitar-veterinară
13) Legea nr. 235/2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activităţii 
14) HG nr. 1300/1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la sistarea fabricării şi (sau) comercializării (executării, prestării) produselor 
(proceselor, serviciilor) nestandardizate, de calitate inferioară, retragerea din circulaţie a produselor falsificate şi nimicirea produselor (proceselor, 
serviciilor) ce prezintă pericol pentru viaţa şi sănătatea consumatorilor şi pentru mediul ambiant
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15) HG nr. 1104/1997 cu privire la modul de efectuare a expertizei juridice şi înregistrării de stat a actelor normative departamentale 
16) HG nr. 1123/2010 privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor
informaţionale de date cu caracter personal 
17) Ordinul Ministerului Finanţelor nr. 189/2015 cu privire la aprobarea Standardelor Naţionale de control în sectorul public 
18) Legea nr. 16/2008 privind conflictul de interese
19) Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
20) HG nr. 201/2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 158-XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul 
funcţionarului public 
21) HG nr. 1514/2007 pentru aprobarea Regulamentului tip cu privire la reglementarea accesului în sediile ministerelor şi altor autorităţi administrative
centrale  
22) Legea nr. 113/2012 cu privire la stabilirea principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei privind siguranţa alimentelor
23) Legea nr. 252/2013 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului liniilor telefonice anticorupţie
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